
ORDRE DEL DIA CONSELL DE GOVERN 26 GENER DE 2010

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el
proper 26 de gener de 2010, a les 9’00 hores, a la Sala de Juntes del Rectorat de
la Universitat de València (nivell 3) avd. Blasco Ibañez, 13, d’acord amb l’ordre
del dia següent:

1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 22 de desembre de
2009.

2. Informe del rector.

3. Aprovació, si escau, d’assignació pressupostària per a la campanya electoral.

4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.

5. Aprovació, si escau, de l’addenda 2 del conveni de col·laboració amb la
Universitat Internacional Valenciana.

6. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut Universitari de
Robòtica.

7. Aprovació, si escau, del pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau
de mestre en Educació Primària, per impartir-se al centre adscrit Florida
Universitària i modificació, si escau, de l’esmentat centre.

8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura, diplomatura i
enginyeria.

9. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.

10. Modificació, si escau, de la delegació del Consell de Govern en la Junta
Electoral, a efectes censals.

11. Aprovació, si escau, de convocatòria de llicències per any sabàtic del curs
2010/2011.

12. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels
ensenyaments oficials de primer i segon cicle  i de grau, del curs 2010/2011.

13. Proposta i aprovació, si escau, de modificació del pla d’estabilització
d’investigadors i investigadores.

14. Proposta i aprovació, si escau, de convocatòria de la plaça núm 415 de CU de
Dret Penal.

15. Aprovació, si escau, del projecte Espaço de Cultura Brasileira del Centre
Internacional de Gandia de la UVEG.

16.  Aprovació, si escau, de proposta de distribució de la partida pressupostària
per a centres, departaments i instituts, 2010.

17. Aprovació, si escau, de proposta de distribució de la partida pressupostària
per a laboratoris docents, 2010.

          ……/….



……/…..

18. Modificacions pressupostàries.

19. Torn obert de paraules.

València 20 de gener de 2010
El rector
En funcions            Lasecretària general

Ignacio Nebot Gil
---------------------

NOTA:  La documentació es penjarà en el web de la Secretaria General.


